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Kokouspöytäkirja
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 2020
Paikka: Valkjärven koulu
Läsnä: Markku Pesonen, Erkki Pursiainen, Tuula Pulkkinen, Janne Hämäläinen, Minna
Hämäläinen, Merja Makkonen, Auli Jaatinen, Raija Tanskanen, Raimo Tanskanen,
Markku Lindfors, Kati Heikkonen, Heikki Heikkonen, Vappu Koivuniemi, Juhani
Kantola, Tuula Kajolinna, Petra Eskola, Pasi Karukoski, Tommi Lehtola, Marja Aho,
Ilpo Pölönen, Kirsi Laine, Eija Lumme, Tiina Ullven, Matti Putkonen, Tapani Virtanen,
Laura Kuutti, Tapani Kojo, Simo Lehtinen, Toni Lindfors

1. Kokouksen avaus
Markku Pesonen avasi kokouksen klo 18.15
2. Järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittiin Erkki Pursiainen, sihteeriksi Tuula Pulkkinen ja
pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Marja Aho ja Vappu Koivuniemi
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu on lähetetty sääntöjen mukaisesti, jäsenkirje lähetetty sähköpostilla.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Sääntöjen mukainen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Muihin asioihin
lisätään rahankeräyslupa, kyläavustajan palkkaaminen ja Matti Putkosen esitys
koskien yksityisteiden hoitoa ja koulua. Kokouksen osallistujat eivät vastustaneet
näiden lisäystä.
5. Tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
Janne Hämäläinen esitteli tilinpäätöksen. Tilikauden tulos on reilusti negatiivinen,
koska Kuhakosken kaiteiden rakentamiskulut ajoittui vuodelle 2019 (tulot
vuodelle 2018).
Jäsenmäärä lisääntyi vuonna 2019 merkittävästi, ollen vuoden lopussa 100
henkilöä. Muita tuottoja on kunnalta saatu avustus nukketeatterin
järjestämiseksi.

Markku Pesonen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2019. Toimintakertomus
on kokonaisuudessaan nähtävissä yhdistyksen nettisivulla www.valkjarvenkyla.fi.
Janne Hämäläinen esitteli taseen. Koska katos on saattanut vaurioitua Lähtelän
rantakopin tulipalossa, mm uuden katoksen hankintaan on tehty hakemus Emo
Ry:lle. Tuula Kajolinna on tarkastanut toiminnan vuodelta 2019. Janne
Hämäläinen esitteli laaditun toiminnantarkastuskertomuksen.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Kuluneen kauden tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin
vastuuvapaus.
7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020
Markku Pesonen esitteli hallituksen ehdotuksen toimintasuunnitelman osalta.
Kyläyhdistys jatkaa kyläsuunnitelman mukaisesti kylän kehittämistä.
Tärkeimpänä toimintana esitetään Valkjärven koulun jälleenrakentamista.
Tiedotustoimintaa jatketaan entisellä tavalla. Lähtelän rannan kehittämistä
tehdään Pro Valkjärvi ry:n kanssa yhteistyössä.
Liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaa jatketaan omana työryhmänä.
Toimintasuunnitelma on nähtävissä kokonaisuudessaan yhdistyksen nettisivulla.
Toimintasuunnitelma vahvistettiin.
Janne Hämäläinen esitteli tulo- ja menoarvion.
Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin. Tulo- ja menoarviossa ei ole mukana EMO Rylta
haettua avustusta, mutta se on mukana toimintasuunnitelmassa. Päätös
teemahankkeen hakemusten hyväksymisestä on vielä kesken EMO ryssä.
Jäsenmaksujen suuruudet esitetään pidettäväksi ennallaan. Varsinaisen jäsenen
jäsenmaksu on 10 €, henkilön kannatusjäsenyys vähintään 5€, yhdistyksen tai
yrityksen kannatusjäsenyys maksaa 50€.
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä
Ehdotetaan että tulevalla kaudella hallituksessa on puheenjohtaja + 7 varsinaista
jäsentä + 3 varajäsentä. Koska tulevalla kaudella on isona hankkeena
rahankeräyksen organisointi ja koulun jälleenrakennus, on tarve kasvattaa
hallituksen jäsenmäärää.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Pesonen, muut hallituksen jäsenet
Marja Aho, Janne Hämäläinen, Minna Hämäläinen, Erkki Pursiainen, Tuula
Pulkkinen, Auli Jaatinen, Matti Putkonen. Varajäsenet: Laura Kuutti, Merja
Makkonen, Erja Löytäinen.
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Toiminnantarkastajaksi valittiin Tuula Kajolinna ja varatoiminnantarkastajaksi
Markku Lindfors.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kokouskutsussa ei ollut muita asioita, mutta kokouksen alussa sovittiin, että
otetaan käsittelyyn:
Rahankeräyslupa, joka on myönnetty vuoden ajaksi. Käytiin läpi luvan ehtoja ja
kohteita luvan mukaisille rahojen käyttötarkoituksille.
Kyläavustajan palkkaus. Esiteltiin pikaisesti kyläavustajan palkkauksen tarkoitus.
Matti Putkosen esityksestä yhdistys esittäisi, että yksityisteiden hoito
säilytettäisiin kunnan hoitovastuulla siltä osin kuin ne ovat aiemmin olleet
kunnan hoidossa.
Koulun jälleenrakennuksesta keskusteltiin. 27.2.2020 Teknisellä lautakunnalla on
päätettävänä Valkjärven pysyvien koulutilojen rakentaminen väliaikaisten
väistötilojen sijaan. Koulupiiriä kiinnittämällä (laajennuksella nykyisille harmaille
alueille) lapsimäärää saataisiin nostettua. Luontokoululla saisimme myös tasattua
oppilasmäärän vaihtelua. Käydyn keskustelun pohjalta kyläyhdistyksen hallitus
valtuutetaan edistämään pysyvää kouluratkaisua, esim. luontokouluna.
Matti Putkosen esitys pöytäkirjan liitteenä.
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:05.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_________________________

_________________________

Marja Aho

Vappu Koivuniemi

